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 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު
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ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00

ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00ގެ މެންދުރު އަންގާރަ ދުވަހު 

 ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ  •
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     ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

 ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

 

 ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ ގަވާއިދު  ،ސްކޮލަރޝިޕާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެލޯޝިޕާއި

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  2015/11ޤާނޫނު ަނންބަުރ  ،ދަކީއިވާގަމި  (ހ) .1 ފު ތަޢާރު

 ،ފެލޯޝިޕާއި ،ވަނަ ާމއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން ހަާދފައިވާ 48ޤާނޫނު) ގެ 

 ސްކޮލަރޝިޕާއި ފައިސާގެ އެހީދިނުމުގެ ގަވާއިދެވެ.

   ޔުނިވަރސިޓީންނާއި މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަންކަމަށް އެދޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން  (ށ)  

 ކުރަންވާނެއެެވ.މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު

ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލަޝިޕާއި ފައިސާގެ އެހީ ދޭންވާނީ މިގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެއްވެސް  ) ނ(  

 ލަކުންނެވެ.ސޫތަފާތު ކުރުމެއްނެތި އެންމެަނށް ަހމަހަމަ އު

 ،ސްކޮލަރޝިޕާއި  ،"ދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެލޯޝިޕާއި ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ .2 ނަން 

 .ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ ފައިސާގެ އެހީ

ފައިސާގެ އެހީ  ،ސްކޮލަރޝިޕާއި ،ދެުފށް ފެންނަ ގޮތަކަްށ ފެލޯޝިޕާއި ،މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަކީ .3 މަޤުަޞދު 

 ކުރުމެވެ.އެކު ޢަމަލުދިނުމުގައި ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ

ނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް  ،މި ގަވާއިދުގައި އެ ޢިބާރާތެްއ ބޭނުންކޮްށފައިވާގޮތުން .4 މާނަކުރުން  ކަ

 ؛ދޭހަނުވާނަމަ

 2015/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،'ޔުނިވަރސިޓީ' ލިޔެވިފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ (ހ)   

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިާވ 

 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ' އެވެ.

'އެހީ' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްެގ މާނައިގައި ފެލޯޝިޕް ނުވަތަ ސްކޮލަރޝިޕް ނުވަތަ  (ށ)   

 ފައިސާގެ އެހީ ހިމެނެއެވެ.
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ކޯސް ފީގެ ގޮތުގައި  ،ކީ'ކިޔެވުމުގެ ޚަރަދު' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަ (ނ)   

 ދަދެވެ.އަދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ 

'ސްކޯލަރޝިޕް އެންޑް ގްރާންޓްސް  ،'ކޮމެޓީ' ލިޔެފައިވާ ކޮންމެ ތަނެއްގެ މާނައަކީ (ރ)  

 ކޮމެޓީ' އެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕް ައދި ފަިއސާގެ 

 މަްޤޞަދު އެހީ ދިުނމުގެ 

ަތޢުލީމުގެ  ،ދޭ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ ޔުނިވަރސިޓީން .5

ންމު ކުރުމާއި، އަދި ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށް އާފުރުޞަތު ފުޅާކުރުމާއި، ޢިލްމީ ދިރާސާކުރުން 

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕް ައދި ފަިއސާގެ 

 އެހީެދވޭނެ ގޮތްތައް 

 ވަނީއެވެ. އެއީ:މިޔުނިވަރސިޓީއިން ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ފައިސާގެ އެހީ ދޭނެ ގޮތްތައް ތިރީގައި  .6

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް. (ހ)  

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕް. (ށ)   

 ޔުނިވަރސިޓީން ދޫކުރާ ލޯން އަދި ސްޓަޑީ ގްރާންޓް. (ނ)   

ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުލް 

 ސްކޮލަރޝިޕް 

 ،ޔުނިވަރސިޓީގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ،ކީޔުނިވަރސިޓީގެ ފުލް ސްކޮލަރޝިޕަ (ހ)  .7

          ކެވެ. ވޭ ސްކޮލަރޝިޕެއަދި ޕީ.އެޗް.ޑީ އަށް ކިޔަވަން ދެ ،މާސްޓަރސް

 ތަކެވެ.މާއި ހުރުމާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުމި ސްކޮލަރޝިޕްގައި ހިމެނެނީ ކިޔެވު

ނޑައަޅާނީ މިމާއްދާގެ (ހ)  (ށ)   ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ 'އެހެނިހެން ޚަރަދު' ތައް ކަ

 'ސްކޮލަރޝިޕް އެންޑް ގްރާންޓްސް ކޮމެޓީ' އިންނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕާޝަލް 

 ސްކޮލަރޝިޕް 

 ،މާސްޓަރސް ،ޔުނިވަރސިޓީގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ،ކީޔުނިވަރސިޓީގެ ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕަ .8

ކެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕްގައި ހިމެނެނީ ދެވޭ ސްކޮލަރޝިޕެއަށް ކިޔަވަން  އަދި ޕީ.އެޗް.ޑީ

 ކިޔެވުމުގެ ޚަރަދުތައް އެކަންޏެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީން ދޫުކރާ ލޯން 

 އަދި ސްޓަޑީ ގްާރންޓް

ނޑައަޅާފައިވާ އު ،ކީޑީ ގްރާންޓަޔުނިވަރސިޓީން ދޫކުރާ ލޯނު އަދި ސްޓަ (ހ) .9 ލެއްގެ ސޫކަ

ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ  ލޯން ނުވަތަ ފައިސާގެ  ،މަތިން

 .އެހީއެކެވެ

ނޑައަޅާނީއަކޮށްފައިވާ މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން (ށ)   ޔުނިވަރސިޓީގެ  ،ދަދު ކަ

 'ސްކޮލަރޝިޕް އެންޑް ގްރާންޓްސް ކޮމެޓީ' އިންނެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕް ައދި ފަިއސާގެ 

 އެހީ ދިުނން 

ލެވޭނެ އަށް ކުރިމަތިއެހީ ،ދަދާއިއަޔުނިވަރސިޓީގެ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ފައިސާގެ އެހީ ދެވޭނެ  .10

ނޑަައޅައިޠުޝަރު  .ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންވާނެއެވެ ،ތައް ކޮމެޓީންން ކަ
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ސްކޮލަރޝިޕް ައދި ފަިއސާގެ 

 އެހީ ދިުނމުގެ ަޝރުތުަތއް 

ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާ  ،މުއައްސަސާއަކުންސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ  (ހ) .11

 ،ނަމަސްކޮލަރޝިޕެއް ލިބިފައިވާ ،ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ ފަރާތުން ،ޖަމާޢަތަކުން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދެވޭ އެއްވެސް އެހީއެއް  ،ކުރަމުންދާނަމަނުވަތަ ފުރިހަމަ

އް ސްކޮލަރޝިޕެ ،ން' ގެ މާނައަކީނުލިބޭނެއެވެ. މިތަނުގައި ސްކޮަލރޝިޕް 'ލިބިފައިވު

 ލިބި އަދި ކިޔެވުން ނުފަށައި ހުުރމެވެ.

 ،ރާއްޖޭގެ ނުވަތަ ބޭރުގެ ޖަމްޢިއްޔާ ،ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ މުއައްސަސާއަކުން (ށ)  

 ،ނުވަތަ އަމިއްލަ ަފރުދެއްގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ އެހީއެއް ލިބެމުންދާނަމަ ،ޖަމާޢަތަކުން

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދެވޭ  ،ނަމަނުވަތަ ލިބެން ހަމަޖެހިފައިވާ  ،ނަމަނުވަތަ ލިބިފައިވާ 

 އެއްވެސް އެހީއެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

އެހީއަށް  ،މިމާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި އެފަދައިން ބަޔާން ކުރެވިފައިީވ ނަމަވެސް (ނ)  

ނީ ކޮމެޓީގެ ލަފާގެ މަތިްނ އެދޭ ދަރިވަރަށް އެހީ ދިނުމަށް ނުވަތަ ނުދިނުމަށް ނިންމާ 

 ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ،މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާްނ ކޮށްފައިވާ އެހީ ދޭން ނިންާމއިރު (ރ)  

ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ  1،2،3ވަަނ މާއްދާގެ  17މަޖިލީހުން މިގަވާއިދުގެ 

 އިތުރަށް މަޖިލީހަށް ފެްނނަ އެހެިނހެން ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެހީ ލިބޭ ދަރިވަރު ކޯހު (ބ)   ގެ ޔުނިވަރސިޓީން ކަ

 ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަ

 ފުދިނުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޤު ޔުނިވަރސިޓީން ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ފައިސާގެ އެހީ (ޅ)  

 ފަންޑުން ޚަރަދު ކުރެވިދާނެއެވެ.

އެހީ ލިޭބ  ،ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އެހީތަކުެގ ތެރެއިން 6މި ގަވާއިދުގެ  (ކ)  

 ދަރިވަރަށް އެއްވަގުތެއްގައި ލިބޭީނ އެއިން ކޮންމެވެސް އެއްވައްތަރެއްގެ އެހީއެކެވެ.

އެދަރިވަރު  ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ފައިސާގެ އެހީ ލިބެން ަހމަޖެހުމުން (އ)  

 .އެހީ ކެންސަލްވާނެއެވެ މަޤުބޫލު އުޒުރަކާ ނުލައި ކިޔަވަން ފެށުން ލަސްކޮށްފިނަމަ އެ

ކޯސް ނުވަތަ  ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްކޮލަރޝިޕް އަދި ފައިސާގެ އެހީ ލިބޭ ދަރިވަރު (ވ)  

 އެހީ ކެންސަލް ވާނެއެވެ. ކޮށްފިނަމަ އެޕްރޮގްރާމް ބަދަލު

އެހީ ކެންސަލް  މިމާއްދާގެ (ވ) ގައި މިފަދައިން ބަޔާން ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް އެ (މ)  

ތިޔާރާއި ބާރު ޔުނިވަރސިޓީގެ 'ސްކޮލަރޝިޕް އެންޑް ނުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚު އިކުރުމާ

 ގްރާންޓްސް ކޮމެޓީ' އަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.

5 
 



 ދިވެހިަސރުކާުރެގ ގެޒެޓް                                            59 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕް ނުވަތަ  ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް .12 ގޮތް ހުށަހަޅަްނޖެހޭ 

ނޑައަށް އެދި ހުށަހަާޅނީ މިކަމަށް ން ދޫކުރާ ލޯނު ައދި ގްރާންޓްސްޔުނިވަރސިޓީ އެޅިފައިވާ ކަ

 ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ. ފޯމަކުންނެވެ. މިފޯމު

ސްކޮލަރޝިޕް/ލޯނު އަދި ސްޓަޑީ 

ގްރާންޓް ލިޭބނޭ ފަރާތްަތއް 

ނޑަެއޅުން   ކަ

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕް ނުވަަތ  ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް (ހ) .13

ޔުނިވަރސިޓީން ދޫކުރާ ލޯން އަދި ގްރާންޓް ދެވޭ ދަރިވަރުން ހޮވާނީ ކޮމެޓީންނެވެ. އަދި 

ފަރާތް ހޮވުނުކަަމށް ޔުނިަވރސިޓީގެ މަޖިލީހުްނ  އެކު އެހީއަށް ެއދޭއާކޮމެޓީގެ ލަފަ

 ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހުެގ ނިންމުމެވެ.

މެދު އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ނިންމުމާ (ށ)  

 ،ތިޔާރު އެހީއަށް އެދޭ ދަރިވަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެހީއަށް އެދޭ ދަރިވަރުއިޚު

ކިާތބީ އަިދ އެހެނިހެްނ ހެއްކާއެކު  ،ަކމަށް ޤަބޫލުޮކށްއެދަރިވަރަށް އެހީ ލިެބންޖެހޭ

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަްނ  ،މުންޔުނިވަރސިޓީއަށް ހުށަހެޅު

 ވާނެއެވެ.

ނޑައަޅާތާ  ،ފެލޯޝިޕާއި (ނ)   ސްކޮލަރޝިޕާއި އަދި ފައިސާގެ އެހީ ލިބޭ ދަރިވަރު ކަ

 ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތްތަކަށް އަންގަންާވނެއެވެ.ހެއްފަ( 5މަސައްކަތު 

ސްކޮލަރޝިޕް ލޯނު އަދި ސްޓަޑީ ގްރާންޓްސް ދިނުމުގައި ޝާމިލުވާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން  .14 މަޞްލަޙަތު ފުުށއެުރން 

އެފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ މަޞްަލޙަތެއް ހިމެނޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނިންމުމުގައި އެއްވެސް 

ހިނދުްނ ފަދަ ކަމެއް އެފަރާތަކަށް އެނގޭމިންވަރަކަށް ބައިވެރިވެގެން ުނވާނެއެވެ. އަދި މި

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ިނންމުންތަުކން  ،ޔާސަތަށް އެންުގމާއެކުފެށިގެން ރި

 އެއްކިބާވާންވާނެއެވެ.

ައދި  ،ސްކޮލަރޝިޕް ،ފެލޯޝިޕް

 ފައިާސގެ އެހީ ެދވޭ ުމްއދަތު 

ނޑައަޅާނީ  ،ފެލޯޝިޕާއި (ހ) .15 ސްކޮލަރޝިޕާއި ފައިސާގެ އެހީ ދެވޭ މުއްދަތު ކަ

 'ސްކޮލަރޝިޕް އެންޑް ގްރާންޓްސް ކޮމެޓީ' އިންނެވެ.

ންޓްގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި ސްކޮލަރޝިޕް ދެވޭ މުއްދަތު ސްކޮލަރޝިޕް އެގްރީމެ (ށ)   

 ވާނެއެވެ.ވާން

ސްކޮލަރޝިާޕއި،  ،ފެލޯޝިޕާއި

ފައިާސގެ އެީހގެ ުމއްދަތު 

 އިތުރުުކރުން 

       ސްކޮލަރޝިޕާއި ފައިސާގެ އެހީ ލިބޭ ދަރިވަރަށް މިގަވާއިދުގެ ،ފެލޯޝިޕާއި (ހ) .16

އެހީ  ،(ސަތާރަ) ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު 17

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު އި  ތުރު ކުރެވިދާނެއެވެ.ދިނުމަށް ކަ

އެކަން އެންމެ  ،ލިބޭ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ އެހީ ލިބޭ ދަރިވަރަށް އެހީ (ށ) 

) ދުވަސް ކުރިން (ފަސްދޮޅަސް 60މަދުވެގެން އެހީގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 

 އަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.ޔުނިވަރސިޓީ
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އެންމެ ގިނަވެގެން ދެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯސް ފުރިހަމަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް  (ނ)  

 ،ކަމަށް މަޖިލީހަްށ ޤަބޫލު ނުކުރެވޭނަމަނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެވިދާނެ ،ނުކުރެވޭނަމަ

 އެހީގެ މުއްދަތު އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ނޑައަޅާނީ (ރ)   ޔުނިވަރސިޓީގެ 'ސްކޮލަރޝިޕް  ،އެހީލިބޭ ފަރާަތށް އިތުރު ކުރެވޭ މުއްދަތު ކަ

 އެންޑް ގްރާންޓްސް ކޮމެޓީ' ގެ ލަފާގެ މަތިން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

ސްކޮލަރޝިާޕއި،  ،ފެލޯޝިޕާއި

ފައިާސގެ އެީހގެ ުމއްދަތު 

އިތުރުުކރުުމގައި ރިޢާޔަތް 

 ކުރަންޖެހޭ ކަންަތއްަތއް 

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގަިއ  16މި ގަވާއިދުގެ  .17

 ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުެގ ތެރޭގައި:

 ؛ދަރިވަރުގެ ތަޢުލީމީ ހިސްޓްރީ  .1  

ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުން ގޮސްފައި އޮތް ހިސާބާއި އަދި ކިޔެވުން ުނނިމި އޮތްބައި   .2   

 ؛ނިންމަން ރޭވިފައިވާގޮތް

 އަދި  ؛އްޙީ ޙާލަތުޞިދަރިވަރުގެ   .3   

މުއްދަތު އިތުރު  ،ނަމައްލިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާދަރިވަރަކީ މަސައްކަތުން ވީ  .4   

 ހިމެނެއެެވ. ،ފަރާތުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަން ކުރުމުގައި ވަޒީފާ ދިން

ކޯހުގެ ުމއްދަތު ިނމުުމގެ ކުރިން 

ކޯހުން ވަކިެވއްެޖނަމަ 

 ގޮތް ކުރާނެ ޢަމަލު

 ،އެހީ ދެވުނު ދަރިވަރު ކޯހުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ކޯހުްނ ވަކިވާން ބޭނުންނަމަ (ހ) .18

 އެކަން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

މުޅި  ،ޒުރެއްނެތި ކޯހުން ވަކިވެއްޖެނަމައުމަޤްބޫލު  ،ކޯހުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން (ށ) 

ނޑައަޅާ އު  ލެއްގެ މަތިން ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ.ސޫކޯހަށް ދިޔަ ޚަރަދު ޔުނިވަރސިޓީން ކަ

ައދި  ،ސްކޮލަރޝިޕް ،ފެލޯޝިޕް

 ފައިާސގެ އެީހގެ ެއގްީރމެންޓް 

މެދު ވެވޭ ސްކޮލަރޝިޕާއި ފައިސާގެ އެހީ ލިބޭ ދަރިވަރު ޔުނިވަރސިޓީއާ ދެ ،ފެލޯޝިޕާއި 19

 ކުރަންވާނެއެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި

ައދި  ،ސްކޮލަރޝިޕް ،ފެލޯޝިޕް

ފައިާސގެ އެހީ ިދނުުމަގއި 

 ފައިާސގެ މުޢާމަލާތް ުކރާނެޮގތް 

އެހީ  ،ޝިޕާއި ފައިސާގެ އެހީ ފޮނުވާނީރމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލިބޭ ފެލޯޝިޕާއި ސްކޮލަ (ހ)  .20

ގެ ތެރޭގައި . ނަމަވެސް ލިބޭ އެހީލިބޭ ދަރިވަރުގެ އަމިއްލަ ބޭްނކް އެކައުންޓަށެވެ

 ނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކައުންޓަށެވެ.ފޮނުވާެއހީ  އެ ،ނަމަޓިއުޝަން ފީ ހިމެނޭ

   މިމާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާ އެހީ އެއްފަހަރާ ދެޭވނީ އެންމެ ގިނަވެެގްނ  (ށ)   

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.) އަހަރުއެކެއް( 1

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ،އެހީ އްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާމިމާ (ނ)    ،ކަ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފޮނުވަންވާނެއެވެ.(ތިރީސް)  30ލަސްވެގެން 
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ައދި  ،ސްކޮލަރޝިޕް ،ފެލޯޝިޕް

 ފައިާސގެ އެހީ ަސސްޕެްނޑްވުން 

ސްޓަޑީ  ،ސްކޮލަރޝިޕާއި ފައިސާގެ އެހީ ލިބިފައިވާ މުއްަދުތގެ ތެރޭގައި ،ފެލޯޝިޕާއި (ހ) .21

ދިޔަ އެހީގެ އެންމެހައި އެދަރިވަރަކަށް ލިބެމުން ،ނުވަތަ މެޑިކަލް ލީވްއެއް ނަގައިފިނަމަ

 ވީއެވެ. ލީވް ނެގި މުއްދަތަށް ސަސްޕެންޑް އެ ،ޢިނާޔަތްތައް

ރސް ނަގަންޖެހޭ ދަރިވަރަކު ސެމިސްޓަރއަކު އެންމެ މަދުވެގެން ކްރެޑިޓް އަވަ (ށ)  

 އެ ސެމިސްޓަރއަށް ސްކޯލަރޝިޕް ސަސްޕެންޑް  ،ނަގައިފިނަމަމިންވަރަށްވުރެ މަދުން 

 ވީއެވެ.

ައދި  ،ސްކޮލަރޝިޕް ،ފެލޯޝިޕް

 ފައިާސގެ އެހީ ކެްނސަލްވުން 

އަދި  ،ގަވާއިދުތަކާއި ،އެހީ ލިބިފައިވާ ދަރިވަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި (ހ) .22

ޔުނިވަރސިޓީގެ ގަވާއިދަކާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހަށް ޤަބޫުލ 

ލް ކުުރމުގެ ފުރިހަމަ ބާރާިއ އެހީ ލިބޭ ފަާރތް އެ އެހީއިން ކެންސަ ،ނަމަރެވިއްޖެކު

 ތިޔާރު މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިޚު

ސަލްކުރާ ދަރިވަރަށް އެހީ ެކން ،ކުރާއިރުގައިވާ ގޮތަްށ ަމޖިލީހުން ޢަމަލުމިމާއްދާގެ (ހ)  (ށ)   

 ވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންާވނެއެވެ.ޖަވާބުދާރީ

ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުން ޒުމަޤްބޫލު އު (ނ)    ރަކާ ނުލައި ކަ

 ސްކޮލަރޝިޕް ނުވަތަ ފައިސާގެ އެހީ ދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ. ،ފުރިހަމަ ނުކޮށްފިނަމަ

އަކަށް ނުލައި ކިޔެވުން ސެމިސްޓަރ ރެއްނެތި އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުއްދައާއުޒުމަޤްބޫލު  (ރ)   

 ލަރޝިޕް ކެންސަލްވީއެވެ.ގިނަދުވަހަށް ަފސްކޮށްފިނަމަ ސްކޮނުވަތަ އެއަށްވުރެ 

 ކުަރންމި ަގވާިއދަށް ޢަމަލު

 ފެށުން

މި ގަވާއިދު ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ (ހ)   .23

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 މި ގަވާއިދު ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން މުރާޖަޢާ ކުރަންވާނެއެވެ. (ށ)  

މިަގވާިއުދގައި ނެތް ކަެމއް 

 ދިާމވުމުން 

މިކް ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން އެކަޑެ ،ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީމިގަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް  .24

 ޔުނިވަރސިޓީ މަޖިލީހުންނެވެ.

_____________________ 
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